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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”  

ZA ROK 2018 

(na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, 9.02.2019) 

 

W dniu dzisiejszym, przedstawiając sprawozdanie merytoryczne z działalności 

naszego Stowarzyszenia, sumujemy dokonania w roku 2018.  Działalność merytoryczną 

przedstawiamy z realizacji zadań programowych.  

 Rozpoczęliśmy działania w początkach roku 2018, w Muzeum Lotnictwa w 

Krakowie, organizując 12.01.2018  I-szy  Bal Charytatywny SPSM. Kontynuacją jego był 

zorganizowany w 2019 – II-gi  Bal Charytatywny. Realizacja obu Bali związana była z 

pracą Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Andreasika. W trakcie obu Bali 

zorganizowano licytacje przedmiotów, które pozwoliły uzyskać środki finansowe, 

przeznaczone na potrzeby naszych podopiecznych.  

W dniu 23 czerwca 2018 w Krzeszowicach zorganizowano I-szy Charytatywny Zlot 

Motoryzacyjny.  

W tego rodzaju przedsięwzięciach -  15 kwietnia 2018,  Społeczny Komitet przy ZSO 

Sportowych Nr 2 zorganizował kwestę dla Mateusza Kisiela.  

Podobną kwestę w miesiącu maju 2018 zorganizowano w Oświęcimiu,  na rzecz rodziny 

Grzesiaków. Kwestę zorganizował Społeczny Komitet SPSM działający w  SOSW w 

Oświęcimiu.  

W dniach 11-18 sierpnia 2018 roku, SPSM zorganizował wakacyjny turnus integracyjny 

dla 16 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.  Ta forma turnusu integracyjnego 

była możliwa dzięki zabiegom Sekretarz ZW SPSM p. Doroty Petlic, wiceprezesów: 

Krystyny Jastrzębskiej i Macieja Andreasika, dzięki którym przedsięwzięcie miało 

charakter  integracyjny. Pomocy w realizacji zadania udzieliły uczennice ZSOS Nr 2 w 

Krakowie.  
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Zadania wspierania osób z problemami zdrowotnymi pozostają wśród niezwykle 

istotnych statutowych działań Stowarzyszenia. Warto wspomnieć tutaj o współpracy 

SPSM z Fundacją Siepomaga. Współpracę z Fundacją rozpoczęliśmy w 2009 roku.                       

W ramach przeprowadzonych na portalu 16 zbiórek na: rehabilitację, leczenie osób 

potrzebujących pomocy zebraliśmy kwotę   98.368,20 zł.  

19 listopada 2018 roku, rozpoczęliśmy zbiórkę dla Krzysia Pasicha, którego wizerunek 

pamiętają Państwo z naszej strony internetowej.   

Odpowiedzieliśmy również na apel Pani Jadwigi Knap, która zwróciła się do biura 

Stowarzyszenia o pomoc w zakupie schodołazu kroczącego. Zwróciliśmy się w imieniu 

Pani Jadwigi do Fundacji Siepomaga, która przekazała na nasz rachunek 2800,00 zł,  

środki te były konieczne jako tzw. „wkład własny” p. Jadwigi. Schodołaz jest w 

posiadaniu niepełnosprawnej Basi.  

 Omawiając te wydarzenia, trudno nie wspomnieć o działaniach wiceprezesa 

Stowarzyszenia p. Konrada Szymachy, który organizuje rokrocznie  Pobiednicki 

Półmaraton „POMAGAM”. Półmaraton zorganizowano 15 września 2018 roku i 

uzyskaną kwotę 5.178,30 zł, przeznaczono na leczenie Pana Marcina Plucińskiego. Pan  

Konrad Szymacha zorganizował 5 października 2018 spotkanie „LUDZI DOBREGO 

SERCA”. Uczestnikom spotkania wręczono symboliczne anioły, wsparliśmy 

przedsięwzięcie kwotą 2000,00 zł, honorując w ten sposób tych mieszkańców gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce, którzy tego rodzaju akcje realizują.  

Jako organizacja pożytku publicznego, od roku 2005, prowadzimy zbiórkę 1% 

odpisów podatników, na rzecz placówek edukacyjnych,  szkolnych klubów sportowych 

i klubów sportowych pracujących z młodymi adeptami sportu. Prowadzimy również 

naszą akcję na rzecz osób z problemami zdrowotnymi a także pasjonatów.   

W 2018 roku  rozdysponowaliśmy środki, które zostały odpisane za rok podatkowy 

2017.  Raport z US Kraków Śródmieście z wykazem poszczególnych „celów 

szczegółowych” wpłynął do naszego biura 5 października.  

Minister Finansów 1 października 2018 roku opublikował wykaz OPP, które uzyskały 

1% odpisy. W tym wykazie nasze Stowarzyszenie uplasowało się na 73 pozycji. 

Uzyskaliśmy kwotę 1.415.641,23 zł. Sukcesywnie rozpoczęto przekazywanie tych 

środków, zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów. 
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Przypominam o praktykowanych przez nas 2-ch formach realizacji tego zadania. 

Pierwsza forma to  przelewy na wskazane nam przez beneficjentów rachunki bankowe.  

Druga forma to opłata faktur i rachunków wystawianych na SPSM z przeznaczeniem 

dla poszczególnych beneficjentów (w ramach zebranej kwoty odpisu), realizowanych 

przez Skarbnika i biura SPSM.  

W przypadku przesłania środków na rachunki beneficjentów, ciąży na tychże 

obowiązek przesłania sprawozdań z wydatkowania środków.  

Utrzymywanie pozycji, w 1-szej setce organizacji OPP wymaga trudu i działań 

promocyjnych, które są wyznaczane naszymi możliwościami finansowymi.  

Dokonujemy wydruku plakatów, kalendarzyków, banerów i ulotek.  

We wszystkich przedsięwzięciach promowanie wizerunku naszego Stowarzyszenia jest 

konieczne, tylko bowiem organizacja, która ma nakłady na promocję może uzyskiwać 

znaczne odpisy.  

Dlatego prowadzenie działań, które miały miejsce w roku 2018 jak:   

II-gi  Koncert Noworoczny (13 stycznia 2018, w sali  widowiskowej MOKiS w 

Myślenicach), kontynuowany w roku 2019, w zorganizowanym III-cim Koncercie 

Noworocznym w Chrzanowie, służące promocji wysiłku szkół muzycznych, 

gromadzących dużą widownię, daje naszemu wizerunkowi właściwy wymiar.   

Wśród tego rodzaju przedsięwzięć, wspomnieć musimy o VI Konkursie Piosenek 

Jacka Kaczmarskiego, który rokrocznie jest organizowany w Oświęcimskim Centrum 

Kultury. Animatorem tego konkursu jest Pan Jarosław Górnicki. Musimy również 

wspomnieć o współorganizowanych przez nas  obchodach 78 rocznicy „Zbrodni 

Katyńskiej” w dniu 20 kwietnia 2018 roku. 

W dniu 9 listopada 2018 roku zorganizowaliśmy na Cmentarzu Rakowickim w 

Krakowie uroczystość przy grobie i pomniku Ignacego Daszyńskiego. Złożenie wieńca 

przez SPSM. Podkreślić trzeba, że w dniu 23 listopada 2018 kwiaty i znicze złożyły dzieci 

z koła historycznego przy SP nr 104 w Krakowie.  

 Podkreślamy również o naszym udziale w XI edycji Festiwalu Informatycznego 

„Projekt na szóstkę” w Krakowskim Parku Technologicznym. 
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Wspomnieć musimy o formach naszych działań i oczekiwaniach kierowanych do 

naszego Stowarzyszenia o wsparcie finansowe. Wyraźne są zaproszenia i oczekiwania 

finansowego wsparcia bez równoczesnego wsparcia naszych akcji 1% odpisów.  

„Chcemy brać ale nie uczestniczymy w tych akcjach, które Stowarzyszenie prowadzi, np. 

1 % odpisy”. Dlatego z tego miejsca kierujemy jednoznaczną deklarację: „nie kierujcie 

zaproszeń, jak nie zamierzacie wspierać SPSM”.  

 Rejestrujemy poczynania w placówkach edukacyjnych, które działają w sposób 

czytelny: 

• 12 marca 2018 roku – zorganizowano „Noc matematyki” w  ZSO                         

Sportowych    Nr 2 w Krakowie. 

• Realizowaliśmy jedną z form naszej działalności odpłatnej pożytku publicznego – 

wypoczynek wakacyjny w Krynicy Morskiej w dniach 2-17 sierpnia 2018 (kolonia 

letnia dla 45 uczestników).  

• III Międzynarodowy Turniej „Wawelskiego Smoka” w Piłce Siatkowej w dniach 

14-16 września 2018 . Organizatorem przedsięwzięcia był UKS „Sparta Volleyball” 

Kraków, działający w ZSO Sportowych Nr 2 w Krakowie.  Impreza ma charakter 

cykliczny, odbywa się rokrocznie, organizowana jest z dużym rozmachem w kilku 

krakowskich halach sportowych, w określonych kategoriach wiekowych. Impreza 

licznie obsadzona, świadczy o dużym zaangażowaniu organizatorów, wśród nich 

członków naszego Stowarzyszenia i jest naszą sztandarową imprezą sportową.  

• Podobny charakter miał XXIV Ogólnopolski „Turniej Mikołajkowy” w piłce 

siatkowej. Zorganizowany został w dniach 7-9 grudnia 2018, a jego XXIV edycja 

świadczy o jego trwałości a uczestnictwo młodych siatkarek i siatkarzy z 27 

klubów wskazuje na rangę i ogólnopolski wymiar turnieju.  

• W naszych działaniach jest organizacja nakreślonych programowo zadań. Zarząd 

Powiatowy SPSM Kraków Powiat,  skutecznie zorganizował konkurs fotograficzny 

„Szkoła w starej fotografii”.  Jury uhonorowało 3 prace a 5 zostało wyróżnionych. 

Nagrody zostały wręczone 11.01.2019 roku na naszym II Balu Charytatywnym.  

Organizacja II Balu pokazała duży wkład pracy i znaczne zainteresowanie jego 

charakterem. Wszystkie elementy balu dopracowane a przedsięwzięcie spotkało 

się z licznymi, sympatycznymi ocenami uczestników.  
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Istotną pracą, niezbędną dla właściwego funkcjonowania naszej organizacji, jest jak 

mówi zapis statutowy, poziom pracy Jednostek Terenowych. Rozpoczęliśmy w okresie 

sprawozdawczym dostosowanie liczby jednostek do ich realnego działania.  

Wprowadzone zasady reformy edukacji powodują niezbędność przemian 

statutowych. Usunięcie z treści statutu zapisów związanych z poprzednim wymiarem 

systemu edukacji.  Likwidacja placówek gimnazjalnych, przemiany w funkcjonowaniu 

szkolnictwa zawodowego, zobowiązują nas do wprowadzenia nowych zapisów. 

Oczekujemy pełnego upoważnienia Zarządu Wojewódzkiego do działań zmierzających 

do ożywienia pracy struktur powiatowych Stowarzyszenia. Podjęliśmy wysiłek działań 

zmierzających do  sprecyzowania reguł uzyskania osobowości prawnej przez Zarządy 

Oddziałów, co umożliwiło by pełniejsze pozyskiwanie grantów w obszarach powiatów, 

miast i  instytucji Samorządu Wojewódzkiego.  

Kruchość tych struktur i ich niedowład powoduje nasze strukturalne słabości.   

Podejmowaliśmy działania, umożliwiające dostosowanie bazy biurowej do tych 

zadań.  Niestety trudno ocenić pozytywnie formy naszej statutowej działalności 

odpłatnej. Działalność szkoleniowa, wydawnicza czy organizacja wypoczynku, jest 

niestety prowadzona w niewielkim wymiarze. Wiąże się to ze słabością, którą 

opisaliśmy wcześniej.   

Podejmowane były znaczne wysiłki w zakresie uzyskania i zmiany warunków 

lokalowych do celów szkoleniowych i edukacyjnych. Uzyskaliśmy lokal                                         

o pow. 110 m2, przy Al. Słowackiego 48  w Krakowie. Przeprowadziliśmy niezbędną 

modernizację tego  lokalu i pozostajemy w przekonaniu, że działalność szkoleniowa 

tam prowadzona, pozwoli nam wykreślić z działu niedostateczne formy naszej pracy. 

Niestety próba realizacji tych zadań nie spotkała się ze zrozumieniem wszystkich 

członków naszego Stowarzyszenia.  

Przedstawimy program zmian i zapisów statutowych, co jak podkreśliłem wcześniej, 

wynika z wprowadzanych zmian w systemie edukacji, powodujących dostosowanie 

naszych zapisów do rzeczywistości, w funkcjonowaniu tego systemu.  Określiliśmy 

również czytelnie, które formy naszej pracy są istotne, oprócz formy zbiórki 1% 

odpisów.  Koncentracja bowiem wyłącznie na tej formie naszej egzystencji, stanowi 

zagrożenie dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Reguły ekonomii są bowiem jasne. 

Koncentracja nad jedną formą, w przypadku dekoniunktury, rosnącej liczby organizacji 
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ze statusem OPP, musi rodzić konieczność szukania innych form finansowania naszej 

działalności.  

Wspomnieć muszę o naszym uczestnictwie w Federacji Małopolska Pozarządowa, 

Partnerstwie Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci oraz Krakowskiego Forum Organizacji 

Społecznych KRAFOS. Wymaga zrozumienia fakt, że tylko obecność w szerszych 

strukturach i uczestnictwo w nich może być źródłem sukcesu.  Walka z mentalnością 

tkwienia „tylko u siebie” jest trudna, ponieważ wejście naszego kraju do struktur 

Zjednoczonej Europy, jest nie tak długie i widać w sposób oczywisty inklinacje do tego 

mentalnego, konserwatywnego myślenia.    


